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lorem ipsum dolor met set 
quam nunc parum

I NUMMER 6: Litteratur om älgar och en intervju med historikern Gabriel Söderberg

Sommarens slut börjar anas, i alla 

fall i Stockholm. I detta nummer gör 
KSLAB:s chefsbibliotekarie Lars 
Ljunggren en liten exposé kring ett 
tema som kan passa när hösten 
kommer, litteratur om älgar. Rätt 
oväntat hittade han i Google books 
en uppsats  av Isak af Darelli, ”Berät-
telse om elgar, hörande till dessa 
djurs naturalhistoria”, som 1819 in-
gick i Kongl. Vetenskapsakademi-
ens handlingar. 
 Det är glädjande att texter av 
detta slag digitaliserats  men inget 
man kan räkna med när det gäller 
historiska källtexter. Det kan också 
vara värt att fundera kring hur denna 
text tagit sig till en global spridning. 
För att det överhuvudtaget skall fin-
nas någon text att skanna, sprida 
och förvånas  över måste den ha 
förvärvats av något av de bibliotek 
som Google samarbetar med. Men 
den måste också ha tagit sig in i 
samlingarna. I det här fallet så har 
det skett genom en donation av Si-
las Wright Dunning (se porträtt här 
intill). Det visar sig med andra ord 
vara nog så viktigt att enskilda per-
soner och institutioner funderar över 

vad som skall hända med de sam-
lingar de många gånger under ett 
helt liv ställt samman. Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademiens bibliotek 

består till exempel delvis  av just gå-
vor. Grundplåten bestod av Abra-
ham Niclas Edelcrantz privata 
boksamling. Och Stockholms 

Gartnersällskap donerade sin bok-
samling 1979.
 När det gäller en höstlig aktivitet 
som till exempel jakt så utkom 2009 
Herrgårdsjakt i Danmark av Jesper 
Laursen. Den 454 sidor tjocka bo-
ken är rikt illustrerad med såväl fo-
tografier, målningar och teckningar 
som kartor och diagram. Herr-
gårdskulturen skildras även i fyr-
bandsverket Herregården som ut-
gavs av det danska Nationalmuse-
et 2004–2006.

SKOGENS KONUNG

En älghistorisk bibel döljer sig un-
der den lite slätstrukna titeln Äl-
gen i vår historia och vardag, 
1994, av Sune Björklöf. Författa-
ren är FM i klassiska och nordiska 
språk och litteratur och har en 
doktorsexamen i industriell eko-
nomi och organisation. En blandad 
bakgrund borgar kanske för en 
dynamisk bok?  En titt i Kungl. 
bibliotekets databas Libris, där 
också Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens biblioteks böck-
er finns registrerade, visar att 
Björklöf har en intressant publice-

F
re
ja

NYHETSBREV NR. 6 ÅR 2010

Ceres olika 
gestalter, nr. 6. 
Skiss av Ceres 
som motiv till 
en amerikansk 
banksedel. 
Konstnär var 
den i Phila-
delphia verk-
samme Ri-
chard W. 
Dodson (1812–
1867). Ceres är 
Kungliga 
Skogs- och 
Lantbruksaka-
demiens sym-
bol, som du 
kan se längst 
ned till vänster 
på denna sida.
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ring av främst kulturhistoriska 
böcker och artiklar och under 2010 
utkommer Björnen. I markerna 
och kulturen. I älgboken behandlas 
rader med älghistoriska ingångar 
– givetvis flertalet som man väntar 
sig i en bok som denna, men också 
Älgen i personnamn och ortnamn 
& den heraldiska älgen; Älgen i 
litteraturen och Konstens älgar. 
Under de många roliga underrub-
rikerna skulle man gärna läsa 

mer, och mer material har väl till-
kommit under de mer än 15 år som 
gått sen boken utkom – alltså var-
för bara en sida med en bild med 
älg på frimärken?
 Hos Björklöf kan man på flera 
ställen läsa om Det stora djuret. 
Det är en avhandling på latin, 
Tractatus de magno animali för-
fattad av en italienaren Appoloni-
us Menabenus 1581. Han var lä-
kare vid Johan den III:s hov, van-
trivdes i det fattiga, primitiva och 
kalla Sverige men blev intresserad 
av älgar som han såg i kungens 
hägn på Djurgården. Michaelis-
gillet lät översätta avhandlingen 
och försåg den med noter med me-
ra samt med två artiklar, ”Älgens 
europeiska historia” av Gunnar 
Brusewitz och ”Djurens betydelse 
för medicinen” av Håkan Tunón. 
Boken, som utkom 1996, innehål-
ler inga fakta som är relevanta 
idag för den viltintresserade men 
det är en ack så rolig läsning!
 När man vill veta något om ett 
djurslags tidiga historia, till exem-
pel älgens, så går man vanligen 
och slår upp ordet i Kulturhisto-
riskt Lexikon för nordisk medeltid 
från vikingatid till reformations-
tid, 1956-1974, omtryckt 1980-
1982, ett synnerligen användbart 

uppslagsverk på 22 band. Det är 
bara att beklaga att det inte ännu 
finns på nätet. 
 Älgen behandlas på några sidor 
av kulturhistorikern och etnozoo-
logen John Bernström, 1903–
1989. Det är både typografiskt och 
kunskapsmässigt kompakta men 
utomordentligt intressanta sidor. 
2008 utgavs Bernströms artiklar 
samlade i en vacker och lättill-
gänglig volym med Henrik Otter-
berg som redaktör – Bernströms 
bestiarium. En djurens nordiska 
kulturhistoria. Redaktören under-
lättar läsningen genom att på ett 
50-tal sidor skriva om många av de 
källor som Bernström använt. 
Bernströms originalartikel avslu-
tas med en referens till en veten-
skaplig artikel om Appolonius och 
redaktören har tillfört en referens 
till Björklöf. Även bakom denna 
bok ligger Michaelisgillet. Gillet är 
annars mest känt för att översatt 
och givit ut Olaus Magnus Histo-
ria om de nordiska folken, 1909–
1951 i fem foliovolymer med in-
tressanta och viktiga kommenta-
rer av John Granlund, och en ny 
utgåva i mindre format och i fyra 
volymer, fortfarande med kom-
mentarer med mera, 1982.  Om 
gillets imponerande och spännan-

de verksamheter kan man läsa i 
Monica Hedlunds bok Michaelis-
gillet 100 år, 1995.
 Ett mer klassiskt bestiarium 
har författats av Bo Eriksson, Bes-
tiarium. En medeltida djurbok, 
2009. Här blandas väl illustrerade 
artiklar om sagans djur m.m. med 
artiklar om verklighetens men alla 
med myten som källa. Det när-
maste vi här kan komma älgen är 
kapitlet om hjorten. Om vi söker 

sägner om verklighetens djur så 
kan vi också läsa om, till exempel 
älgen i Däggdjur i svensk folklig 
tradition, 2007, skriven av Staffan 
Fridell och Ingvar Svanberg.

 Älgarna förekommer flitigt på 
nätet. Ett exempel är att – av alla 
möjliga publicister – Google 
böcker publicerat Isak af Darellis 
(1756–1834) år 1819 i Kongl. Ve-
tenskapsacademiens handlingar 
publicerade uppsats ”Berättelse 
om elgar, hörande till dessa djurs 
naturalhistoria”, s. 207–241. Sök 
bara på: ”Darelli berättelse elgar”. 
Den skannade volymen har ägts av 
University of Michigan General 
Library och är till dem testamen-
terad av Silas Wright Dunning, 
vars porträtt, med ett välansat 
pipskägg, återfinns på bokens ex-
libris (se föregående sida). Efter 
lite pill går det att få en bra ut-
skrift av uppsatsen, och sedan: Läs 
och låt Dig roas och njut! Det är en 
fantastisk skildring av hur Darelli 
födde upp och domesticerade älg-
kalvar. För honom är inget omöj-
ligt! Det gäller bara att pröva, vara 
uthållig och idérik. Darellis inle-
velse i sitt projekt är gravt smit-
tande och språket, iakttagelserna 
och metoderna ger en inblick i det 
sena 1700-talet och gör oss bekant 
med ”vår förste älgforskare”, något 
som Björklöf med rätta utnämner 
honom till. 
 Darelli hade många, spretiga 
och intressanta verksamheter och 
är väl värd en egen epistel, vilket 
han får i Svenskt Biografiskt Lexi-
kon, SBL, del 10, 1931, där Oscar 



Wieselgren skriver en läsvärd och 
lärdomsrik sjusiding om Darelli, 
varav en sida förtecknar hans hord 
av tryckta arbeten. Det är lockan-
de att kika i föregångare till SBL, 
Biographiskt lexikon öfver namn-
kunnige svenske män, 23 volymer. 
1835–1857 och Svenskt biografiskt 
lexikon. Ny följd, 10 volymer 1857–
1907. Och i Ny följd, tredje bandet 
s. 169 så hittar vi en längre notis 
om Darelli, som egentligen inte 
tillför något nytt om vi inte är ra-
sande intresserade av att få veta 
att Darellis äldre syster var gift 
med Kongl. bibliotekarien Ristell 
och den yngre med biskop Wingård 
i Göteborg. Darelli blev ledamot av 
Patriotiska Sällskapet 1777 och av 
Vetenskapsakademien och Lant-
bruksakademien 1812.
 Om älgjakt för mycket länge 
sedan kan vi läsa i Hans Ailis upp-
sats ”Caesar’s Elks: Interpolation, 
Myth or Fact” i tidskriften Eranos 
vol. 105 (2008/2009), som är under 
utgivning.
 I KSLA:s värld är dock Darelli 
inte främst känd som älgforskare 
utan som jordbruksreformator. Om 
honom skriver Olof Kåhrström en 
notis i Ekonomiska skildringar ur 
Sveriges historia, 2009, (Skogs- och 
lantbrukshistoriska meddelanden 
nr 42): ”Efter att 1780 ha övertagit 
förvaltningen av fideikommisset 
Vängsjöberg i Gottröra församling, 
Stockholms län, förvandlade Da-
relli den vid denna tid nedgångna 
egendomen till något av ett möns-
terjordbruk för trakten. Han var 
även en flitig debattör och skribent 
i jordbruksfrågor och publicerade 
en mängd artiklar och separata 
arbeten på detta område, bl.a. 
”Fogde-reglor och ladugårds-ord-
ning vid Wängsjöberg i norra Upp-
land. Eller handledning til under-
wisning för gårdsfogdar eller rät-
tare, ladugårdspigor och oxdräng-
ar (1799, ny uppl. 1816 och 1828).” 
KSLA:s bibliotek har de första två 
upplagorna. Varför skriver då 
Kåhrström detta i sin bok? Jo, i 
KSLA:s arkiv finns en handskrift 
på 42 foliosidor som behandlar 
lanthushållningen vid Vängsjö-
berg. Ja, det kan ju vem som helst 
hitta eftersom Kåhrströms text om 
KSLA:s handskrifter i sin helhet 
finns på bibliotekets hemsida, un-
der fliken dokument. Om det står 

något om älgar i den har ingen 
ännu undersökt. 
      Lars Ljunggren

INTERVJU MED GABRIEL 

SÖDERBERG

Vi har här i Freja efterlyst studier 
som mer aktivt diskuterar veten-
skapens betydelse för jordbrukets 
utveckling. Det är därför roligt att 
vi kunde ställa några frågor till 
Gabriel Söderberg, doktorand i 
ekonomisk historia vid Uppsala 
universitet. Hans pågående av-
handlingsarbete handlar om rela-
tionen mellan å ena sidan mark-
nadsstrukturen och å den andra 
sidan kunskapsproduktionen och 
dess användning i Sverige perio-
den 1880–1960.

Freja: Du har ju i ditt avhand-
lingsarbete intresserat dig för den 
vetenskapliga kunskapens bety-
delse för jordbruket. Vad var det 
som satte dig på detta spår?
 G.S: Viktigast har förmodligen 
varit konflikten mellan upplys-
ningsidéer och tanken på att jord-
bruket är den felande länken i sa-
gan om mänsklighetens resa mot 
ett jordiskt paradis. Framförallt  
Malthus formulerade sin befolk-
ningsteori som ett direkt angrepp 

på idéer om att vetenskap och tek-
nik höll på att frigöra mänsklighe-
ten från svält, sjukdom och till och 
med döden själv. På liknande sätt 
menade Ricardo, att ekonomisk 
tillväxt förr eller senare skulle 
upphöra på grund av jordens be-
gränsade kapacitet att framställa 
tillräckligt billiga livsmedel åt in-
dustriarbetarna. Man säger ofta 
att dessa två hade fel, men då mis-
sar man egentligen poängen: vad 
de gjorde var att ställa upp ett 

förmodligen reellt problem som 
sedan jordbruksvetenskapen strä-
vade efter att lösa. ”Konstgödselns 
fader” Justus von Liebig var ex-
empelvis i högsta grad påverkad 
av Malthus och varnade för en 
mörk framtid om agrarkemin inte 
fick fäste. 
! Freja: Vetenskapens betydelse 
för den agrara utvecklingen har 
inte varit en huvudfåra i den ag-
rarhistoriska forskningen. Vad 
tror du att detta beror på?
 G.S.: Delvis har det antagligen 
att göra med forskningstraditio-
ner, som tenderar att se olika ut i 
olika länder. Jordbruk är ett oer-
hört mångfacetterat område, som 
kan utforskas från många olika 

utgångspunkter. Vissa av dessa 
har upplevts som mer relevanta än 
andra. Det skulle därför vara in-
tressant, att mer detaljerat kart-
lägga vad agrarhistoriker genom 
tiderna sett som mest angeläget 
att utforska i relation till den 
forskning de sedan utfört. En för-
siktig hypotes från min sida är att 
vetenskapens omvandlande kraft 
under en stor del av 1900-talet 
setts som så självklar att den pa-
radoxalt nog inte behövts studeras 
mer ingående – någonting liknan-
de ser vi inom ekonomisk teori där 
det inte är förrän efter 1970-talets 
tillväxtproblematik som man bör-
jar uppmärksamma denna fråga.
! Freja: Du arbetar en del med 
tidskrifter som källmaterial. Vilka 
för- och nackdelar finns med det-
ta material?
 G.S: Nackdelen är framförallt 
att det krävs större källkritisk 
vaksamhet, eftersom det i regel rör 
sig om tidskrifter som avser att 
övertyga läsaren om att utgivarens 



verksamhet och ståndpunkter är 
till mänsklighetens bästa. Detta 
retoriska moment är dock på 
samma gång en av fördelarna, ef-
tersom den utgivande organisatio-
nens officiella hållning här kom-
mer fram. Jag tycker inte att en 
sådan officiell hållning är irrele-
vant därför att den uttrycks i egen-
intresse. Snarare tror jag att en 
den ofta speglar en reell situation, 
som silas genom de inblandades 
tolkningar och egenintresse och 
sedan uttrycks i skrift. Med hjälp 
av god källkritik, och jämförelse 
med andra källor, kan man därför 
vaska fram information om det 
faktiska samhället under tiden då 
texten skrevs.  
! Freja: Du har studerat både 
Per Jönson Rösjö och Folke Dov-
ring. Dessa båda kan ses som 
delvis marginalfigurer på sina re-
spektive verksamhetsfält. Finns 
det något särskilt lockande med 
marginaler? Vad kan vi lära av att 
studera dessa?
 G.S: Det är lätt att tänka sig 
historien som stöpt i en enda form, 
med ett enda närmast naturgivet 
förlopp. Marginella tänkare före-
ställer sig ofta en helt annan fram-
tida utveckling och får oss därför 
att spetsa till våra frågor rörande 
varför saker och ting blev som de 
blev. De kan också problematisera 
vårt eget tänkande. Ta Rösiö och 
Dovring som exempel. Vi har en 
tendens att koppla ihop ett sam-
hälle dominerat av jordbruk med 

förmoderna förhållanden, men Rö-
siö var en hängiven modernist som 
ville göra vetenskap och teknik till 
grunden i en utpräglat agrar civi-
lisation. På liknande sätt avfärda-
de Dovring det moderna masspro-
duktionssamhället som i grunden 
primitivt med sin förbrukning av 
enorma naturtillgångar och stan-
dardiseringens reducering av val-
möjligheter. Bägge får oss att fun-
dera på vad vi egentligen menar 
med ord som modernitet och ut-
veckling.
! Freja: Vilka har dina inspira-
tionskällor varit i avhandlingsar-
betet? Till exempel när det gäller 
teorier för att  gripa sig an forsk-
ningsuppgiften?
 G.S.: Den äldre Schumpeters 
något slarviga men insiktsfulla 
behandling av marknadsmaktens 
betydelse för utveckling och inno-
vation har förmodligen varit vikti-
gast teoretiskt. I nära anknytning 
till detta finns en intressant spän-
ning mellan kunskapens natur och 
det ekonomiska system i vilket den 
ska appliceras. De ekonomiska 
fördelarna från skapandet av ny 
kunskap kan inte alltid helt och 
hållet realiseras på grund av kun-
skapens tendens att spridas. Detta 
introducerar en intressant spän-
ning mellan det individuella och 
det allmänna, liksom olika sätt på 
vilket problemet åtminstone tem-
porärt kan överbryggas – exempel-
vis patentlagstiftning eller allmän 
forskning som finansieras med 

skattemedel. Därigenom kommer 
problemet nära andra problem av 
karaktären individ kontra allmän-
het, exempelvis hanteringen av 
allmänna resurser och kollektivt 
handlade. Teoribildningen kring 
detta har varit viktig för mig, inte 
minst när det gäller utgångspunk-
ter att problematisera och kritise-
ra.  

FAKTABLAD

LTJ-fakulteten vid SLU ger ut ett 
faktablad som kan laddas ned. Tre 
av dessa har en historisk inrikt-
ning och kan intressera dem med 
en dragning åt botanik och land-
skapsfrågor. Författarna är flera 
men en gemensam nämnare i alla 
tre faktabladen är Kjell Lundquist, 
ledamot i KSLA och docent i land-
skapsarkitektur vid SLU i Alnarp. 
Följ länken till respektive fakta-
blad.
 Växter och växtlämningar inom 
de arkeologiska vetenskaperna: 
källor till odlingens, trädgårdar-
nas och kulturlandskapets histo-
ria.
 Skånska slott, herrgårdsparker 
och gestaltade godslandskap.
 Icelandic medieval monastic 
sites – vegetation and flora, cultu-
ral plants and relict plants, con-
temporary plant-names.

OM BILDEN PÅ DENNA SIDA

Bilden här ovan på arrendebönder 
kommer från Farm Security  Ad-
ministrations (FSA) fotoprojekt i 
slutet av 30-talet. Även denna fo-
tosamling ingår i den samling av 
fotografier som Library of Con-
gress förfogar över och som vi be-
rättade om förra numret.

ANH:s nyhetsbrev ges  ut av enhe-
ten för de areella näringarnas histo-
ria vid Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien. (ISSN 2000-6179)

Osignerade artiklar har skrivits av 
redaktören.

OBS! Om du har fått detta nyhets-
brev men inte önskar få det i fort-
sättningen kan du avanmäla dig till 
redaktören 
per.eriksson@ksla.se. 

Ladda ned informationsbro-
schyren om biblioteket här.


